
 
 
 

 

 
 

Bogholder med et stort administrativt servicegen – 30 timer 
EL- forbindelsen søger en erfaren bogholder, som skal være omdrejningspunktet på vores kontor og værksted i 
Hvidovre. Du skal selvstændigt varetage vores bogholderi, løn og personaleadministration - men det er også dig , 
som får hverdagen til at glide med at besvare telefoner, mails og udføre diverse ad hoc-opgaver. 

Vi tilbyder 
En fleksibel deltidsstilling, hvor du har stor indflydelse 
på egne arbejdsopgaver. Du møder kl. 9.00 hver dag, 
men der vil også være mulighed for hjemmearbejde. 
 
Gode kolleger – vi er 10 svende, 5 lærlinge og en chef, 
som alle glæder sig til at tage imod dig. 
 
God løn i henhold til kvalifikationer 
 
Du får ansvaret for:  
§ Økonomi; bogføring, fakturering, 

debitoropfølgning, momsregnskab, månedlig 
økonomirapportering, klargøring til årsregnskab. 

§ Løn og personaleadministration: løn, ferie- og 
fraværsadministration, ansættelseskontrakter, 
elevaftaler, refusion m.m. 

§ Kommunikation: Besvarelse af telefon og mails. 
§ Kontordrift: Små indkøb samt indkøb og klargøring 

til vores sociale morgenmad hver anden fredag kl. 
7.00. 

§ Hand on: Alt det du falder over, som ikke kan skrive 
på liste, men som vil hjælpe os alle i hverdagen. 

 
Vi forventer, at du løbende efteruddanner dig inden for 
relevante områder, så du hele tiden er opdateret på 
dine ansvarsområder.  

 Din profil 
Du er en proaktiv, struktureret og talminded person med 
et godt servicegen. En smilende person som med fast 
hånd kan holde styr på kontoret og værkstedet. Du holder 
af at arbejde alene, men nyder også, når folk kigger forbi. 

Stillingen kræver: 

§ Flere års erfaring med bogholderi og økonomi. 
§ Relevant regnskabs- og økonomiuddannelse. 
§ Gode IT-færdigheder herunder superbruger af Excel - 

kendskab til E-conomic og Danløn samt ordrestyring 
vil være en fordel. 

§ Selvstændigt drive. 
 

Det vil være et ekstra plus,  hvis du har erfaring med: 
§ Udarbejdelse af ansættelseskontrakter 
§  Hjemmesideopdatering. 
 
Vi har en ligefrem, venlig og humoristisk omgangsform. Vi 
arbejder, når der skal arbejdes og fester når der skal 
festes – og festes skal der ind imellem. 
 
EL-forbindelsen har eksisteret i over 20 år. Vi har base i 
Hvidovre, hvorfra vi servicerer hele Storkøbenhavn. Vi 
udfører alle former for elinstallation og større 
renoveringsopgaver både i forbindelse med nybyg, 
totalentrepriser og optimeringsopgaver.  Vi arbejder for 
kommuner samt erhvervs- og private kunder. 

Ansøgning 
Lyder stillingen som noget for dig, ser vi frem til at høre fra dig. Send snarest en motiveret ansøgning og CV mærket ”Bogholder - 
ELforbindelsen” til mail mette.havkrog@sentire.dk. Bemærk vi indkalder løbende til samtaler. Spørgsmål til stillingen kan rettes til ejer 
Rasmus Jørgensen på mobil 2223 8600. Rekrutteringsprocessen koordineres i samarbejde med Sentire rekruttering, og du giver med 
din henvendelse tilladelse til, at vi deler dine data hermed. Vi håndterer al information diskret og med omhu. 

 


